
Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 
εποχούμενου/πεζού χειριστή
ERE 120-230
ύψος ανύψωσης: 122 mm / χωρητικότητα φορτίου: 2000-3000 kg



Το πανίσχυρο ανυψωτικό όχημα 
εποχούμενου χειριστή
στο πλευρό σας
Πολυμορφικό και ευέλικτο για κάθε περίπτωση χρήσης

Τα ευέλικτα και πανίσχυρα ηλεκτρικά ανυψωτικά οχήματα  με βραχίονα χειρισμού για εποχούμενο χειριστή  ERE 
συνδυάζουν ευκινησία και την άνεση που προσφέρει ένα όχημα εποχούμενου χειριστή. Επιβιβάζεστε, ξεκινάτε και 
αυξάνετε αμέσως τη διαχείριση εμπορευμάτων σας. Είναι τόσο απλό.Τα οχήματα αυτά είναι εξαιρετικά πολυμορφικά, 
καθώς χάρη στο δομοστοιχειωτό σύστημα προσαρμόζονται ειδικά στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Προσφέροντας 
αυξημένη αποδοτικότητα και ασφάλεια και εξοπλισμό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, μπορείτε να προσαρμόσετε 
αυτά τα οχήματα  με πολλούς τρόπους στις δικές σας απαιτήσεις χρήσης. Έτσι, για παράδειγμα, οι τέσσερις 
διαφορετικές παραλλαγές πλατφόρμας παρέχουν εργονομικές λύσεις για τις εξατομικευμένες απαιτήσεις σας. Το 
πανίσχυρο σύστημα  μετάδοσης κίνησης διασφαλίζει την υψηλή ταχύτητα και επιτάχυνση των  ERE για  μέγιστη 
απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων  με εξοικονόμηση ενέργειας έως και  33%. Οι τριφασικοί κινητήρες  Jungheinrich 
προσφέρουν υψηλές επιδόσεις και δυνατότητα ταχείας αντίδρασης, διατηρώντας παράλληλα την ευκινησία.

 

 

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Στιβαρό ατσάλινο σασί για σκληρή χρήση
• Δυνατότητα εξατομικευμένης διαμόρφωσης με 50 επιλογές εξοπλισμού
• Ταχύτητα και παραγωγικότητα με μέγιστη ταχύτητα 14 km/h (με drivePLUS)

• Ευκίνητο και συμπαγές χάρη στις μικρές διαστάσεις προβόλου
• Έξυπνα συστήματα υποβοήθησης για μεγαλύτερη ασφάλεια

Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, σας δίνουμε μια 
μακροπρόθεσμη υπόσχεση απόδοσης έως και 8 έτη στους 
υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου μας. Έτσι, 
μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στις εργασίες σας, 
χωρίς καμία ανησυχία.

Ικανοποίηση 100%. Εγγυημένα.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας ιόντων λιθίου θα σας πείσουν. Σας εγγυόμαστε 
ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση μπορείτε να 
επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία 
που χρησιμοποιούσατε, χωρίς να χρειαστεί να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.



Το παλετοφόρο της Jungheinrich
για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Τα έξυπνα προγράμματα 
υποβοήθησης, όπως το 
curveCONTROL σε συνάρτηση με 
το φορτίο και το πακέτο 
εξοπλισμού drivePLUS, εγγυώνται 
εξαιρετικά υψηλές οδηγικές 
επιδόσεις με εκπληκτικά χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας.

Η εξατομικευμένη προσαρμογή των 
εργονομικών πλατφορμών θέσης 
οδηγού Jungheinrich προσφέρει 
ασφάλεια χάρη στις συνθήκες 
ξεκούραστης εργασίας και 
παράλληλα αύξηση της 
παραγωγικότητας έως και 15% χάρη 
στα έξυπνα συστήματα 
υποβοήθησης.

Με πλήθος επιλογών προσαρμογής, 
αυτά τα μοντέλα είναι τα πιο 
ευέλικτα μοντέλα που προσφέρει η 
Jungheinrich. Ενεργειακή απόδοση, 
ασφάλεια, εργονομία: Εσείς 
αποφασίζετε ποιες επιλογές 
χρειάζεστε για τη διεκπεραίωση των 
καθημερινών εργασιών στην 
αποθήκη σας.

Πανίσχυρο σύστημα μετάδοσης 
κίνησης
• Υψηλή επιτάχυνση και τελική 

ταχύτητα.
• Υψηλότερη απόδοση οδήγησης, 

σύστημα curveCONTROL 
εξαρτώμενο από το φορτίο, και 
ένδειξη φορτίου με το πακέτο 
drivePLUS.

• Πρόσθετη εξοικονόμηση 
ενέργειας χάρη στο προαιρετικό 
πακέτο εξοπλισμού 
drive&ecoPLUS.

• Αναγεννητική πέδηση με 
ανάκτηση ενέργειας.

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων 
λιθίου
• Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι 

φόρτισης για μεγάλη 
διαθεσιμότητα

• Δεν απαιτείται αλλαγή 
συσσωρευτή.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
μηδενική απαίτηση συντήρησης 
για εξοικονόμηση κόστους σε 
σύγκριση με τις μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος

• Μηδενική εκπομπή αερίων, 
καμία απαίτηση για χώρους 
φόρτισης και για αερισμό

Έξυπνα συστήματα υποβοήθησης
• 15 % αύξηση της 

παραγωγικότητας με το 
προαιρετικά διαθέσιμο 
positionCONTROL - οι χρόνοι 
ανύψωσης μειώνονται χάρη στα 
προκαθορισμένα ύψη 
ανύψωσης, ενώ ταυτόχρονα 
μπορεί να εκτελεστεί ελεύθερη 
ανύψωση της παλέτας μονομιάς.

Ασφαλής και εργονομική εργασία
• 4 διαφορετικές παραλλαγές 

πλατφόρμας θέσης οδηγού
• Η πλατφόρμα χειριστή διαθέτει 

επιπλέον δυνατότητα 
απόσβεσης κραδασμών που 
προσαρμόζεται εύκολα στις 
δικές σας ανάγκες.

• Προαιρετική δυνατότητα 
προσαρμογής ύψους και 
ανάρτηση των διαφόρων 
στοιχείων χειρισμού.

• Το curveCONTROL εξασφαλίζει 
τη βέλτιστη και ασφαλή 
ταχύτητα σε στροφές.

• Επίσης, διατίθενται διάφορες 
πρακτικές αποθηκευτικές 
λύσεις.

• Ο εργοστασιακός εξοπλισμός 
περιλαμβάνει ενσωματωμένους 
ανακλαστήρες που προσφέρουν 
πολύ καλύτερη ορατότητα.

• Σε περιοχές με ανεπαρκή 
φωτισμό, η ορατότητα 
βελτιώνεται με το προαιρετικό 
ενσωματωμένο φως πορείας 
ημέρας DayLED.

• Προστασία του οδηγού: 
προαιρετικά ενεργή προστασία 
ποδιών για τη μείωση της 
ταχύτητας οδήγησης του 
οχήματος

Δυνατότητα εξατομικευμένης 
προσαρμογής
• Από το βασικό όχημα έως το 

όχημα υψηλών επιδόσεων.
• Δυνατότητα εξατομίκευσης με 

διάφορες πλατφόρμες θέσης 
οδηγού.

• Βέλτιστη απόδοση διαχείρισης 
εμπορευμάτων χάρη στις 
προσαρμοσμένες ταχύτητες – 6, 
9, 12,5, 14 km/h.

• Ικανότητα φόρτωσης από 2 έως 
3,0 t

• Μηχανικό ή ηλεκτρικό σύστημα 
διεύθυνσης προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες χρήσης.

Επιπλέον πρόσθετος εξοπλισμός
• Ολοκληρωμένη σειρά 

παρελκομένων για 
εξατομικευμένη προσαρμογή στις 
ανάγκες χρήσης σας.

• Στιβαρή προαιρετική μπάρα 
στερέωσης γενικής χρήσης, π.χ. 
για εξαρτήματα ασύρματης 
μετάδοσης δεδομένων.

• silentDRIVE για σχεδόν αθόρυβη 
μεταφορά των εμπορευμάτων.

• Προαιρετικά διατίθεται εξωτερική 
υποδοχή φόρτισης comfort.

• Ακόμη πιο άνετος χειρισμός χάρη 
στην πλατφόρμα εποχούμενου 
χειριστή με την προαιρετική 
ανάρτηση που προσφέρει μείωση 
των κραδασμών στους οποίους 
εκτίθεται το ανθρώπινο σώμα.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Χωρητικότητα / 
φορτίο

Ταχύτητα οδήγησης 
χωρίς φορτίο

Πλάτος εργασίας 
(παλέτα 800x1200 
κατά μήκος)

Ταχύτητα ανύψωσης 
χωρίς φορτίο

ERE 120 6km/h 2000 kg 6 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 120 2000 kg 9 km/h 2299 mm 0,04 m/s

ERE 125 2500 kg 9 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 2500 kg 12,5 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 225 
drivePLUS

2500 kg 14 km/h 2299 mm 0,07 m/s

ERE 230 3000 kg 12,5 km/h 2372 mm 0,07 m/s

ERE 230 
drivePLUS

3000 kg 14 km/h 2372 mm 0,07 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

 

 

Τα εργοστάσια παραγωγής στο 
Norderstedt, Moosburg και Landsberg 

είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα 
και το κέντρο διακίνησης 

ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν
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